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Meerminmagie
C

DUIK MEE IN DE WERELD VAN MERMAID CELINE

Wat wil je later worden? Vraag het aan een groep meisjes en naast de 
prinsessen en politieagentes zit er ongetwijfeld een zeemeermin tussen. 
De Gentse Celine liet die droom niet los en is nu professioneel mermaid. 

“Er is niets mis met een beetje geloven.” 

D O O R  GELEIN  VAN  K A MPEN   |   F OT O G R A F I E  GUY  SCHOT T E  &  PA SC AL  DEKONINCK

Zeemeerminnen bestaan en wij hebben 
het bewijs! Scan deze linkerpagina 
(uitleg p. 7) en bewonder Celine in actie!
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I k ben geboren in Antarctica. Maar daar 
werd het me veel te koud.” Ogen zo groot 

als schoteltjes kijken terug. “Ik ben liever hier 
waar de zee lekker warm is. Maar ik zwem 
nog elk jaar even terug hoor!” Een aanvan-
kelijk schuchter kindje durft de zeemeermin 
naast zich inmiddels de oren van het hoofd 
te vragen. Ook op de vraag waar ze vandaan 
komt, kreeg het meisje vlot antwoord. Al is 
het dan niet helemaal waar, blijkt als ze - dui-
delijk starstruck - uit beeld is verdwenen. “Ik 
heb nog nooit in de Noordzee gezwommen”, 
lacht Mermaid Celine, professioneel zeemeer-
min van Vlaamse bodem. “Ik zwem meer in 
het buitenland dan in mijn eigen zee. Ik ben 

inmiddels twee keer op shoot geweest in de 
Bahama’s, mocht al zwemmen in Bonaire en 
Denemarken. In Vlaanderen perform ik op 
events, poolparty’s, videoshoots, of geef ik 
mermaid-lessen. En ik ben natuurlijk vaak 
hier te vinden!” 

Hier, dat is duikcentrum TODI in de 
be-MINE in Beringen waar het vandaag 
‘Mermaid Sunday’ is; een maandelijkse 
meet-and-greet voor kinderen tot 99 jaar, 
gevolgd door een zwemdemonstratie in het 
duikbassin. Celine is TODI’s hoofdzeemeer-
min en heeft haar eigen team van vijf ande-
re mermaids genaamd ‘de Mermates’. “Onze 
community is keihard aan het groeien. Op 

dit moment zijn we nog maar met zes pro-
fessionele meerminnen in België, maar we 
voelen dat de interesse exponentieel toe-
neemt. We beginnen na de paasvakantie met 
mermaid-lessen in alle Sportoases, en willen 
een échte opleiding gaan aanbieden hier in 
Beringen.” Want een zeemeermin ben je niet 
zomaar. Bij de training komt kijken: adem-
technieken uit het freediven waardoor meer-
minnen wel drie minuten hun adem kunnen 
inhouden, het zwemmen met de – soms 
loodzware – monofi n maar ook onderwater-
make-up die nooit, maar dan ook nooit mag 
uitlopen. En dat laten ze er ondanks alles nog 
gemakkelijk uitzien ook. 

VAN KOP TOT STAART
“Een siliconenstaart kan tot wel 40 kilo 
wegen, maar kun je nog zelf aan- en uit-
trekken. Mijn staart zit ontzettend strak en 
ik heb twee mensen nodig om hem dicht te 
ritsen. Daarna moeten ze me nog in en uit 
het water tillen. Maar ik doe het met een 
glimlach, en zal nooit mijn staart uittrekken 
waar anderen dat kunnen zien. Alles om de 
magie te behouden. Ook al denken mensen 
te weten dat zeemeerminnen niet bestaan; 
er is niets mis met een beetje geloven.” 

Dat geloven begon bij Celine zelf al op 
heel jonge leeftijd, zoals zoveel van haar col-
lega’s met een fascinatie voor Disney’s ‘De 
Kleine Zeemeermin’. Mama naaide van een 
fl uoroze paraplu een staart, papa groef een 
diepe put in de tuin waarin ze haar droom 
kon uitleven, net als Ariël. Op haar zestien-
de besloot Celine het serieus aan te pakken. 
De eerste stap was het vinden van haar eigen 
staart: maar in België was er toen nog niets te 
vinden. “Er waren wel tailmakers in Amerika, 
maar je betaalt algauw 4.000 euro voor zo’n 
staart. Dat vond ik ontzettend veel geld.” 

Dus wat doet elke toegewijde zeemeer-
min dan? Die maakt gewoon haar eigen 
exemplaar. “Ik startte met een simpel 
ontwerp en ging samen met mijn mama op 
zoek naar de juiste materialen. Kies ik voor 
siliconen, wat heel bewerkelijk en zwaar is? 
Ga ik voor het soepele maar niet zo 
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“IK ZEG ALTIJD DAT
 IK TOT AAN DE KUST KOM 

ZWEMMEN, EN DAT ZE ME IN 
EEN GROTE VRACHTWAGEN 

MET WATER NAAR HIER 
HEBBEN GEBRACHT.”

MUST DO

MERMAID SUNDAY  
Maandelijkse meet-and-
greet en zwemdemon-
stratie in be-MINE in 
Beringen. Toegang is gra-
tis, de magie verzekerd. 
Hou de Facebookpagina 
van TODI in de gaten voor 
de volgende editie.

MERMATES  
INTERNATIONAL  
MERCONVENTION  
Eerste internationale 
Mermaid Conventie, 
georganiseerd door 
de Mermates en op 
Belgische bodem: voor 
professionals én geïn-
teresseerden. Met tips, 
tricks en initiaties voor 
beginners op 28 en 29 
april in TODI. 

MERMAID-INITIATIE  
Al vanaf € 69 volg je een 
initiatie tot zeemeermin 
bij TODI duikcentrum, 
Ook als vrijgezellen, 
teambuilding of verjaar-
dagsfeest te boeken.

www.mermaidceline.com
 /MermaidCeline
 mermaidceline

www.mermates.eu
 /Mermates

B

"Maar hoe kun je dan stappen met je staart?" 
Mermaid Lelie gaat tijdens de meet-and-greet 

geen enkele moeilijke vraag uit de weg. 
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stevige badstof of eerder voor neopreen, wat 
loeistrak zit?” Het werd dat laatste. Na 4,5 
jaar proberen (en falen) was de eerste staart 
een feit. Sindsdien maakt ze al haar staarten 
en topjes zelf, tegenwoordig kost dat Celi-
ne een half jaar. Met pailletten als kleurrij-
ke schubben die ze er een voor een opnaait, 
op een zo groot mogelijke vin (“dat is mijn 
stijl.”) En dan kan ze eindelijk het water in.

“Diepzeeduiken kon ik toen al, dat leerde 
me mijn oren te klaren en omgaan met druk-
verschillen in de diepte. Lessen in freediven, 
waar je zonder uitrusting zo lang en zo diep 
mogelijk duikt, bestonden toen nog niet. Ik 
had geen info, kon niets checken. Ik heb mijn 
technieken opgezocht op YouTube, en dan 
was het oefenen, oefenen en nog eens oefe-
nen. Op de juiste zwemtechniek - als je het 
niet juist doet, kun je je knieën permanent 
beschadigen - en altijd met een buddy, want 
in het wilde weg zo lang mogelijk je adem 
gaan inhouden: dat is levensgevaarlijk.”

EEN ZEEMEERMIN NAAR HUIS
Tijdens haar research vond ze een grote in-
spiratiebron in Australië: Hannah Mermaid. 
“Ineens was er nog iemand die hier profes-
sioneel mee bezig was. Zij is oceaanactivis-
te en gebruikt haar mermaiding om aller-
lei mensen bewust te maken van de impact 
van de mens op het zeeleven. Het beves-
tigde alleen maar wat ik wist: ik maak hier 
mijn beroep van.” De mail die ze naar Han-
nah Mermaid stuurde om haar bewondering 
te uiten, werd prompt beantwoord. En haar 
drive voor het mermaiden werd alleen maar 
groter. Die passie wil ze nu doorgeven. 

“Ik deed vorig jaar voor de tweede keer 
een performance op fantasybeurs Elftopia en 
daar kwamen een paar meisjes naar me toe. 
Ze hadden me gezien op YouTube en waren 
heel blij om me nu in het echt te ontmoeten. 
Dat vond ik wel heel bijzonder.” Ook in Be-
ringen raakt het publiek langzaam in vervoe-
ring. De kindjes willen allemaal aan de staart 
voelen, maar hebben eerst een bevestigend 
duwtje of drie van ouder of grootouder nodig. 
Een moeder stelt haar dochter gerust dat de 

boze heks Ursula niet ook mee komt zwem-
men, papa mompelt ondertussen dat hij wel 
een zeemeermin naar huis mee zal nemen. 
Voor zijn dochter, uiteraard. Een meisje heeft 
een lange rok aangetrokken in de vorm van 
een staart. “Maar deze is wel nep hoor”, 
verzekert ze de échte zeemeermin.

Een leven zonder mermaiding kan Celine 
zich niet meer voorstellen. “Dit voelt voor mij 
ontzettend natuurlijk aan. In de buik van 
onze mama’s zaten we ook omringd door 
water. Toen ik vroeger in het water speelde, 
ging ik automatisch naar een foetushouding. 
Het voelt alsof mijn lichaam dat nog weet, al 
kan ik me dat zelf uiteraard niet herinneren. 
Ik ga terug naar het begin. Op die manier is 

mermaiding haast therapeutisch. Onder wa-
ter is er complete rust, ik ervaar een sereniteit 
die ik niet kan beschrijven. Ik voel me elegant 
in het water, vind de bewegingen heel mooi. 
Het is echt een boost voor het zelfvertrouwen 
en een serieuze work-out. En het allerbelang-
rijkste - al is het maar voor even - ik maak 
mensen hier echt gelukkig mee.” Een meis-
je vraagt nog snel aan Celine of ze Ariël kent. 
“Natuurlijk”, antwoordt ze. “We zijn dikke 
vriendinnen. Ze heeft me net aan een ande-
re vriendin voorgesteld: Elsa. Ken je die?” Het 
kindje staat perplex. Je zou voor minder.  

   Met dank aan indoor snorkel- en duikcentrum TODI 
 in Beringen. www.todi.be

MUST SEE

DE KLEINE  
ZEEMEERMIN  

Disney-klassieker 
uit 1989. De � lm 

waarmee het voor 
mermaid Celine 
allemaal begon.

Nu te zien in

SIREN  
Nieuwe Disney-serie 

over een moordlustige 
meermin die aan land 
gaat. Met onze eigen 
Vlaamse Eline Powell 

in de hoofdrol. 
Vanaf april in
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“ONDER WATER IS 
ER COMPLETE RUST, 

EEN SERENITEIT 
DIE IK NIET KAN 
BESCHRIJVEN.”

B

Niet alleen houdt 
Celine haar adem 

minstens twee 
minuten in per duik, 
ze doet dit ook nog 
met een prachtige 
lach en haar ogen 

geopend. De kindjes 
stonden versteld, 

en wij ook.    




